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Aniversário CidAde  
de AmorA
Aproxima-se o 25.º aniversário da ele-
vação de Amora a cidade. Falámos com 
Manuel Araújo, Presidente da Junta de 
Freguesia, para sabermos o que está a ser 
preparado para comemorar a efeméride.
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Jogos dA PrimAverA 
2018
Corpo Nacional de Escutas da Região de 
Setúbal promoveu Jogos da Primavera 
2018. Parque do Serrado na Amora re-
cebeu cerca de 3700 escuteiros.
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Hóquei em PAtins
GD Sesimbra vence HC Portimão e está 
a três pontos da Liguilha de promoção. 
Sesimbrenses ainda sonham com subida 
de divisão.
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"CHá dAs mães"
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Seixal come-
morou Dia da Mãe no passado dia 8 de 
maio com “Chá das Mães”.
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seixal:
cidade do futebol
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seixAl: CidAde do futebol
 Para além das lindas paisagens oferecidas pela baia natural, nos dias de hoje o Seixal também é reconhecido como a Cidade do Futebol, consequência das duas infraestruturas futebolísticas existentes. O moderno equipamento desportivo Caixa Futebol 
Campus (centro de estágio do SL Benfica) e o remodelado Estádio Municipal do Bravo. 

Para desvendar um pouco de como 
se trabalha, com alguma sintonia, duas 
realidades distintas na área da formação 
de jovens atletas, o “Comércio” foi con-
versar com Jorge Cordeiro, atualmente 
subcoordenador da área internacional do 
Benfica Elite Training Camps e Treina-
dor Assistente dos Juniores do Sport Lis-
boa e Benfica, e com o vice-presidente e 
responsável pelo futebol do Seixal Clube 
1925, Hugo Rodrigues. 

O Jorge Cordeiro, tem agora outro 
papel no mundo do futebol, depois de 
pendurar as chuteiras começou a tra-
balhar na formação de atletas. Em que 
área? Sente que é um trabalho gratifi-
cante? 

Jorge Cordeiro: Neste momento 

O mister Jorge Cordeiro na área 
internacional trabalha no Benfica Eli-
te Training Camps e no Team Training 
Camps, fale-nos mais um pouco desses 
projetos.

JC: O Elite é um projeto que é de três 
semanas, no final da época, em que temos 
miúdos de todo o Mundo que podem vir 
aprender a “jogar à Benfica”. Dentro da 
Metodologia Benfica têm aqui oportuni-
dade de desenvolver as suas capacidades 
técnico-tácticas, sociais, emocionais e de 
comunicação, porque é muito importante 
também lidarem com a língua inglesa e 
portuguesa. Há italianos, iranianos, chi-
neses, austríacos e muito mais. O Team 
Training Camps, são equipas que estão 
connosco a fazer estágios de uma ou duas 
semanas, por vezes de quatro ou cinco 
dias.

São os clubes que sugerem fazer 
esses Team Trainings?

JC: Nós temos estes programas com 
vários parceiros, não só em Portugal mas 
também na Europa. Vários parceiros 
sabem que temos este produto, e dentro 
desse produto, sendo o Sport Lisboa e 
Benfica uma referência nacional e inter-
nacional, sabem que ao virem participar 
neste Team Training Camps vão ter selo 
de qualidade.

Durante um ano temos cerca de 15 
ou 17 equipas que vêm cá ter connosco 
para participar em termos de formação. E 
isso para nós é muito bom. E mais do que 
virem cá uma vez, é virem cá há quatro ou 
cinco anos. Significa que aquilo que tive-
ram foi proveitoso, foi enquadrado, que 
conseguimos superar expectativas e isso 
para nós é muito gratificante.

Bem próximo do Caixa Futebol 
Campus, está sediado o clube da cida-
de, Seixal Clube 1925, como surge a 
“parceria” com estes projetos do SL 
Benfica?

JC: No Elite Training Camps  já  vie-
ram alguns atletas do Seixal participar, 
nós convidámo-los a fazer parte desse 
projeto. Onde a ligação é mais forte, tem 
a ver com os Team Training Camps, as 
equipas que estão connosco a fazer está-
gios, necessitam de jogos dentro desses 

estágios, e uma das equipas a que temos 
recorrido e solicitado é o Seixal Clube 
1925. Acabam por ser jogos de um fair 
play fantástico, há uma grande satisfação 
da nossa parte, e penso que também do 
Seixal, porque os jogos têm sido bons 
para ambos, e é para continuar.

O Jorge esteve ligado ao Seixal 
enquanto futebolista, onde foi  jogador  
na época de 2000/2001. como vê este 
renascimento do Clube? Tem acompa-
nhado?

JC: Não estou por dentro do processo, 
mas aquilo que vemos é que as pessoas que 
estão por dentro do projeto, e que quem está 
por fora e consegue observar, vê que cresce-
ram. Cresceram mais de 50% em termos de 
atletas na formação, há uma ligação maior 
com o clube, as vezes que lá fui vi que as 
condições estão a melhorar, estão a tentar 
criar boas sinergias mesmo connosco, o fac-
to de quererem fazer estes jogos com estas 
equipas internacionais, permite-nos um 
envolvimento maior e acho que é positivo 
não só para o clube mas também a cidade e 
para o seu desenvolvimento.

E para o Seixal Clube 1925 a pro-
ximidade com o SL Benfica tem sido 
benéfica?

Hugo Rodrigues: É bom estar próxi-
mo de quem trabalha bem, faz-nos cres-
cer. O nosso projecto de formação é outra 
realidade, todos estamos em processo de 
aprendizagem, diretores, treinadores e 
jogadores e se estivermos perto de quem 
o faz bem é muito proveitoso. A nossa 
ligação de momento é através do Benfica 
Team Training Camps, é uma simbiose 
perfeita, as equipas que estão no Caixa 
futebol Campus necessitam de jogos e 
fazem-no com as nossas equipas, os nossos 
atletas ganham a oportunidade competir 
com atletas de outros países e de culturas 
futebolísticas bastante diferentes.

Poderá haver outro tipo de parcerias 
entre os dois emblemas?

HR: Claro que sim, se for benéfico 
para ambas as partes não vemos razão 
para não existir. Estamos conscientes 
que temos muito mais a ganhar do que 
para oferecer. O Seixal 1925 está aberto 

sinto-me bem dentro deste papel de for-
mação. Há coisas que consigo relacionar 
com os nossos jogadores, para além da 
área internacional como subcoordena-
dor, também trabalho como treinador 
assistente dos Juniores. E algumas coisas 
consigo relacionar com a minha expe-
riência, porque passei pelo Centro de  
Estágios como atleta, passei pelo que  
atletas passam atualmente, embora a 
realidade agora seja outra, mas consigo 
pôr-me do lado deles. E o facto de ter 
experienciado essas situações, a minha 
ligação com alguns jogadores torna-se 
mais forte, e se calhar algumas mensa-
gens consigo passar com alguma clareza 
e consigo entender essa visão. Sinto-me 
bem naquilo que estou a fazer e acho que 
o faço bem.
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 Para além das lindas paisagens oferecidas pela baia natural, nos dias de hoje o Seixal também é reconhecido como a Cidade do Futebol, consequência das duas infraestruturas futebolísticas existentes. O moderno equipamento desportivo Caixa Futebol 
Campus (centro de estágio do SL Benfica) e o remodelado Estádio Municipal do Bravo. 

a novas colaborações, em vários campos e 
áreas, mas nunca perdendo a nossa iden-
tidade que com muito orgulho herdámos 
do Seixal Futebol Clube.

Como surge este renascimento do 
Clube?

HR: Com muito trabalho e dedicação 
por parte de todos os envolvidos, diria 
mesmo amor ao clube.

Mas foi uma evolução muito rápida, 
estavam à espera?

HR: Sinceramente não era um cenário 
que estávamos à espera para o imediato, 
mas tínhamos a consciência que iriamos 
crescer, por vários fatores.

Quais os fatores?
HR: Porque fazemos um trabalho bom 

e honesto, porque o Seixal era um “mons-
tro” adormecido que ao despertar iria agi-
tar as águas e criar uma enorme onda. E 
as nossas condições de treino melhoram 
bastante com a passagem para o Estádio 
Municipal do Bravo. 

Quando estão concluídas as obras 
do Bravo?

HR: Não somos nós que temos de res-
ponder a essa pergunta, esperemos que 
em breve pois temos essa necessidade.

O Seixal Clube 1925 atingiu o pata-
mar de ser o clube com mais atletas ins-

critos na AF Setúbal, qual é a essência 
do vosso projeto?

HR: O nosso foco é a formação, formar 
os atletas enquanto desportistas e cida-
dãos, prepará-los para a competição e para 
a vida. Fazer dos nossos meninos de hoje 
os futuros titulares da nossa equipa sénior. 
É um projeto com três alicerces o fator 
económico para que seja autossustentável, 
o desportivo para a formação e vencermos 
em competição, e o fator social. Damos 
muita atenção ao fator social, fazemos um 
serviço de proximidade com a população, 
identificamos e ajudamos a superar difi-
culdades inerentes aos atletas, trabalhamos 
com pessoas e para as pessoas.

Centro de estágio de grande qualida-
de do SL Benfica, O Estádio Municipal 
do Bravo, muito trabalho na formação 
de futebol. Podemos dizer que o Seixal 
é a cidade do futebol?

HR: Definitivamente o Seixal está na 
moda. Uma moda que com o contributo de 
todos veio para ficar, falo do Poder Local, 
clubes, associações, comerciantes, habitantes 
e visitantes. Usando o lema do nosso clube 
“Juntos somos mais fortes”, juntos poderemos 
construir um futuro ainda mais risonho 
para a cidade. Pessoalmente concordo com o 
“naming” Seixal cidade do futebol, tem um 
peso enorme na cidade. Mas alterava para 
Seixal o concelho do futebol, não podemos 
esquecer os outros clubes do concelho que 
também trabalham na formação de atletas.

João Domingues
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Jorge Cordeiro
Raio-X 

Chegou com 13 anos ao Sport Lisboa e 
Benfica vindo do Estrela de Portalegre. Foi 
campeão Europeu de Sub-16 ao serviço da 
nossa Selecção. Era visto como uma grande 
promessa do futebol encarnado, havia uma 
grande expectativa em volta do atleta Jorge 
Cordeiro eram-lhe reconhecidas grandes 
qualidades. Integrou o plantel da primeira 
equipa “B” do Benfica, no ano em que che-
gou a ser convocado por José Mourinho para 
a equipa principal. A principal razão para a 
sua carreira não ter descolado tem a ver com 
lesões complicadas em finais de época.

Ao sair do Benfica veio jogar pelo Seixal 
FC época de 2000/2001 com os treinado-
res João Santos e José Rachão, nas épocas 
seguintes representou Portimonense, Bar-
reirense, Torreense, AD Oeiras e terminou 
a carreira de futebolista na Noruega ao ser-
viço do Follo FK.



rosto do seixAl
VÍTOR MANUEL CRAVO LOPES (1959)

na Sociedade Filarmónica União Seixalense, 
"Os Prussianos" como executante de fliscor-
ne onde foi aluno de ilustres professores como 
Matias Lucas, José Félix e Major José Eduardo 
Ferreira.

No INATEL participou no concurso de 
aprendizes de música, no qual foi examinado 
pelos Maestros José Chouriço e Capitão Sil-
va Dionísio, na área de canto, solfejo, teoria 
musical e em Fliscorne, obtendo o 1º lugar nas 
mesmas matérias.

Em 1976, com apenas 17 anos, ingressou na 
Banda Sinfónica da Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR), onde permaneceu durante 29 
anos, estando atualmente com o posto de 1º 
sargento músico na situação de reserva.

Teve aulas com os professores Adácio Pes-
tana e João Martins, ambos professores no 

Natural da cidade de Amora, iniciou os 
seus estudos musicais aos seis anos de idade 

Conservatorio Nacional de Música em Lisboa.
Também frequentou um curso de formação 

de maestros, regentes de bandas Filarmónicas, 
organizado pelo INATEL. Participou em 
diversas actividades musicais tais como operas 
no Teatro São Carlos, aumento de Orques-
tra no Teatro São Luís, Teatro de Revista, 
Orquestra Metropolitana, conjuntos de Baile 
e tantas outras colaborações como executante 
de trompete e fliscorne.

Foi Maestro nas banda da Sociedade Musi-
cal Sesimbrense e na União Mucifalense em 
Sintra, lecionando em ambas as bandas. Atu-
almente é maestro e diretor técnico da banda 
dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas onde 
também dá aulas na sua escola de música.

mário barradas
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O NOVO REGULAMENTO 
GERAL DE PROTECÇÃO DE 
DADOS E O ENCARREGADO 
DE PROTECÇÃO DE DADOS 

(DPO)

O Regulamento Geral da Proteção 
de Dados (RGPD) entra em vigor a 25 
de maio e abrange todas as empresas e 
organizações.

O RGPD permite o livre fluxo de da-
dos em todo o Mercado Único Digital. 
A cada país cabe ultrapassar os seus 
entraves e chegar a 25 de maio a uma 
só voz europeia.

Tendo como principal meta uma 
maior proteção da privacidade dos ci-
dadãos europeus, pretende reforçar a 
confiança e a segurança dos consumi-
dores, e abrir oportunidades para as 
empresas, sobretudo as de menor di-
mensão.

Este regulamento traduz-se num 
conjunto único de regras para todo o 
continente que garanta segurança jurí-
dica às empresas e o mesmo nível de 
proteção dos dados dos cidadãos em 
toda a UE. Por outro lado, aplica as 
mesmas regras a todas as empresas 
que prestam serviços na UE, mesmo que 
tenham sede em países terceiros.

Para o consumidor, as grandes alte-
rações passam pelo reforço do direito 
à informação, de acesso e “direito a ser 
esquecido”. Também um novo direito à 
portabilidade permitirá transferir os 
seus dados de uma empresa para outra.

Uma figura obrigatória é o Encarre-
gado de Proteção de Dados (DPO), uma 
profissional de formação jurídica, nas 
seguintes organizações:

Empresas que tratem dados sensí-
veis em grande escala como atividade 
principal;

Organismos públicos, exceto tribu-
nais no exercício da sua função juris-
dicional;

Empresas que façam “controlo re-
gular e sistemático” dos titulares dos 
dados.

Este Encarregado tem por função 
assegurar que o Regulamento seja cum-
prido e actuará em colaboração com o 
responsável informático da empresa.

Calcula-se que até ao momento ape-
nas 40% das empresas nomearam um 
encarregado de proteção de dados para 
regular a conformidade com o RGPD e 
quase 50% dos encarregados não têm 
uma qualificação formal ou relevante.

Como profissionais jurídicos, os Soli-
citadores são profissionais bem prepa-
rados e qualificados para exercerem o 
cargo de Encarregado de protecção de 
Base de Dados.

Escolha os serviços de um profissio-
nal, contacte o Solicitador.
Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt
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fernando 
fitas

Rui Hélder Feio
Solicitador

RUA QUINTA DA PRATA, 6
TORRE DA MARINHA, 2840-614 SEIXAL

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt

Natural de Amora e uma das figuras mais 
populares da localidade, devido ao entusias-
mo com que, desde muito jovem, se habitou 
a entregar-se à vida das colectividades locais, 
Joaquim Pinto Soares, 78 anos, ou melhor, 
Joaquim Jota, nome pelo qual todos o tratam, 
é um dos associados da Operária Amorense 
cuja existência se confunde, amiúde, com o 
pulsar quotidiano da aludida sociedade.

Salientando que gosta mais da sua alcunha 
do que do seu nome próprio, Joaquim Jota, 
sublinha, entretanto, que a sua ligação à SFOA 
é, do seu ponto de vista, remonta ao dia em 
que a mãe o deu à luz, devido à circunstân-
cia de haver nascido numa velha casa então 
existente no local onde hoje se ergue a sede da 
colectividade.

“Toda esta nesga de terreno,” refere, “perten-
cia à Quinta da Branca, propriedade que meu 
pai trazia à renda, sendo que a referida casa esta-
va afecta à serventia da mencionada Quinta.”

“Marcha Popular de Amora
ainda hoje se canta”

Sócio da Filarmónica Amorense desde 1932, 
ano em que, por haver completado os 12 anos, 
pode, finalmente, formalizar os indestrutíveis 
laços de afectividade que  há muito o uniam 
àquela instituição, Joaquim Jota, cuja notável 
memória não reteve os acontecimentos que 
ali ocorreram até 1940, não deixa, porém, de 
recordar o ambiente festivo que, nesse ano, 
tomou conta da localidade com a organização 
da Marcha Popular de Amora, cuja letra da 
autoria de Amélio Baptista Cunha, registou 
um sucesso impar.

“Tinha eu vinte anos. E tomei parte na 
organização dessa iniciativa, que, aliás, creio, 
ter sido uma das mais bonitas jamais realiza-
das nesta terra e que marcou todos quantos 
nela participaram. Foi tal o entusiasmo que a 
envolveu, que a primeira vez que ela se exibiu, 
todo o povo de Amora saiu à rua para a aplau-
dir.” Salienta. 

“O facto de ainda hoje os seus versos serem 
cantados,” prossegue, “confirmam, inequivo-
camente, o êxito popular que a referida melo-
dia alcançou, ao lograr cair na boca do povo. 
Por isso mesmo, permanece no imaginário 
daqueles que a integraram ou a ela assistiram.”

Em consequência dessa experiência, alguns 
dos jovens que se haviam empenhado na sua 
organização, concluíram que, tratando-se de 
uma realização pontual, visando os festejos 
dos santos populares, se esgotava com a pas-
sagem desta quadra festiva, deixando-lhes um 
amargo vazio todo o resto do ano.

“Da marcha nasceu o grupo dramático”
Ante este cenário, afigurou-se-lhes ade-

quada a perspectiva de fundarem um grupo 
cénico, em ordem a aproveitarem utilmente os 
tempos livres e os ensinamentos que a partici-
pação na marcha lhes conferiu. 

Assim nasceu o Grupo Dramático “Os 
Inquietos”, nome que, ‘á priori’, denunciava a 
inquietação que a perspectiva de uma prolonga-
da inacção colocava aos seus elementos, inteira-
mente constituído por amadores da terra.

“No processo de fundação do grupo,” con-
ta Joaquim Jota, “foi determinante o incentivo 
que nos foi concedido por, António Pedroso, 
um apaixonado pela arte teatral e um dedica-
do sócio da colectividade, que logo se prontifi-
cou para nos ensaiar. 

Igual apoio,” realça, “recolhemos, também 
de Abílio Mendes, (outro grande amigo da 
sociedade) que nos disponibilizou uma opereta 
de sua autoria, intitulada “Tela Campesina”, 
uma opereta que já havia sido representada em 
Alfama, - bairro onde ele vivia -, com a qual 
nos estreámos, em 7 de Fevereiro de 1941.”

Com efeito, essa primeira representação 
constituiu, de resto, um verdadeiro aconteci-
mento a que todos pretenderam assistir. “ O 
interesse em volta do aparecimento do grupo, 
foi de tal ordem,” lembra Joaquim Jota, “que 
já na véspera, o ensaio geral teve de realizar-
-se com a sala cheia, porque nos foi impossível 
segurar a curiosidade das pessoas.

Tratava-se de uma peça ligeira, mas muito 
bonita,” salienta, “ e que a nosso ver, se enqua-
drava perfeitamente na atmosfera da Amora 
nessa época. Dir-se-ia, que tinha sido escrita, 
propositadamente, para aqui ser levada à cena, 
uma vez que os próprios fatos que utilizámos 
como guarda-roupa eram os que alguns de nós 
levavam para o trabalho.

Não nos podemos esquecer,” alerta ainda, 
“que nos reportamos a um tempo em que a 
localidade estava cercada de quintas e a agri-
cultura ocupava muitas pessoas, razão pela 
qual muita gente se reviu nos quadros que ela 
continha e nos estimulou a continuar, bem 
assim, como incitou a direcção da colectivida-
de a prosseguir com esta actividade.”

Todavia, oito dias volvidos sobre tão festivo 
evento, um violento ciclone abater-se-ía sobre 
a terra, fazendo algumas vítimas pessoais e 
deixando à sua passagem um rasto de elevados 
prejuízos materiais.

“Ante este quadro, que nos deixou profun-
damente abalados,” diz Joaquim Jota, “logo 
decidimos que a receita dos espectáculos 
seguintes revertiam para quantos haviam sido 

HistóriAs AssoCiAtivAs (37)*

JoAquim JotA:
“nAsCi numA velHA CAsA onde HoJe se ergue A sede”

afectados pela intempérie. Contudo, embora 
o dinheiro não tenha sido muito, foi a nossa 
forma de prestar homenagem às vítimas e de 
nos solidarizarmos com os que tinham vistos 
os seus haveres danificados.”

Terminado o ciclo de representações da alu-
dida peça, seguiu-se “O Segredo do Pescador” e 
um pequeno drama cujo título a memória não 
reteve, sucedendo-lhe, em 1943, outra opereta, 
desta feita intitulada “Entre Duas Avê Marias”, 
um texto de Álvaro Sousa, ao tempo mestre da 
banda, que nos granjeou enorme sucesso.

“Para mim,” afirma Joaquim Jota, “esta 
peça, representada vinte e duas vezes na 
sociedade, (sempre com lotação esgotada) 
foi a corôa de glória do grupo. Aliás, foi com 
ela que, em 1944, conquistámos o 2º lugar 
num concurso de teatro amador realizado a 
nível nacional, por iniciativa da Federação 
Portuguesa das Colectividades de Cultura  
e Recreio. Chagámos a representar ao Sába-
do à tarde; Sábado à noite e ao Domingo  
à noite.”

Mais refere este fundador de “Os Inquietos”, 
para quem o citado grupo continua a ser uma 
referência inultrapassável do quanto em matéria 
de actividade teatral aqui se conseguiu realizar: 
“houve mesmo um habitante da Amora - entre-
tanto falecido - que se deu ao trabalho de assis-
tir a todas as representações da peça. Esse fiel 
espectador, fazia gala em afirmar que não havia 
perdido uma única sessão. Tal era o arrebata-
mento que a peça lhe provocara...”  

O desempenho de alguns dos actores na 
interpretação das suas personagens adquiria 
tamanha naturalidade que os habitantes da ter-
ra passaram a tratá-los pelo nome das figuras 
que representavam. Tal se passou, entre outros, 
com o ‘Tio André ’ e o Artur Valente, que até 
morrer, ficou conhecido pelo ‘Cartinhas’ devido 
ao modo como encarnou a figura de carteiro, 
papel que lhe coube na mencionada peça.”

Conscientes do quão difícil seria manter 
esse nível exibicional, optaram, então por 
diversificar o reportório do grupo passando 
a levar regularmente à cena algumas revistas, 
um género que a par de se enquadrar no tipo 
de produções anteriores, (operetas, comédias 
e dramas) colhia ainda o agrado dos morado-
res de Amora. A primeira das quais, em 1946, 
intitulava-se “Nua e Crua”, comprada em Lis-
boa, por Abílio Mendes.

* Excertos de “Histórias Associativas 
– Memórias  da Nossa Memória – 

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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que aceitaram de 
imediato o pedido, 
e que “até mesmo os 
netos e bisnetos qui-
seram participar”.

Cristiana Palricas 
falou-nos ainda da 
importância da ativi-
dade: “outro objetivo 
da atividade foi mos-
trar a todas as mães 
que mesmo que por 
vezes os filhos não 
possam estar todos os 
dias com as mesmas, 
ou porque trabalham 
ou até mesmo porque 
vivem longe, conti-

nuam a ser importantes na vida de cada 
uma. Quando chegamos a uma certa ida-
de pensamos que já não somos úteis, que já 
não conseguimos fazer nada sozinhos, mas 
não. Todos nós somos úteis e importantes 
na vida de alguém”. Cristiana acrescentou 
que a iniciativa foi tão bem recebida que 
“além dos filhos, os netos também quise-
ram fazer uma surpresa para as avós, por-
que dizem ter tido nas avós uma segunda 
mãe”.

Foi possível assistir a uma animação e 
emoção constantes na sala durante a dis-
tribuição das surpresas, havendo ainda 
direito a bolos e chá, bem como à decla-
mação de um poema por parte de uma 
utente da ERPI, Rosa Costa.

João Domingues

AurPis Comemorou diA dA mãe
A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal comemorou no passado dia 8 
de maio o Dia da Mãe, com a realização da iniciativa “Chá das Mães”.

A iniciativa dinamizada pelos anima-
dores socioculturais Cristiana Palricas, 
César Sousa e pela diretora técnica ERPI 
(Estrutura Residencial para Pessoas Ido-
sas) Dr.ª Andreia Rodrigues, foi dividida 
em dois momentos: da parte da manhã 
foi feito o “Chá das Mães” para os utentes 
do ERPI, e da parte da tarde para os uten-
tes do Centro de Dia.

A ideia para o “Chá das Mães” passa-
va pelo pedido aos filhos dos utentes da 
ERPI e Centro de Dia para escreverem 
algo às mães nesse dia tão especial: “o 
objetivo principal desta iniciativa era che-
gar ao coração das nossas utentes”, con-
tou-nos Cristiana Palricas. A animadora 
sociocultural disse-nos ainda que a inicia-
tiva foi “muito bem recebida pelos filhos” 

Poetry SlAM 
AMorA
O Bamspot Studio, situado na Praceta 
José Maria Vilhena, na Amora, recebe 
amanhã o 1.º Poetry Slam.

A iniciativa dinamizada pela Poetry Slam 
Amora pretende ser "em honra às suas 
suculentas sementes e raízes galvaniza-
doras, um momento de partilha poética 
que sacode o pó às páginas manuscritas, 
arregaça as mangas às ideias bonitas e 
abocanha os sentidos às palavras con-
victas".
O evento é de entrada gratuita e estará di-
vidido em duas partes com workshop de 
voz e escrita criativa às 18 horas, e uma 
competição de poesia às 21 horas.
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CidAde de AmorA PrePArA-se 
PArA festeJAr 25.º Aniversário

Câmara Municipal 
com o apoio da Jun-
ta de Freguesia, mas 
a Câmara fez ques-
tão de que este ano se 
realizá-se na Amora, 
na zona ribeirinha, e 
que se integra também 
nas comemorações da 
cidade, tendo em con-
ta que também tem 
inúmeras iniciativas.

Depois no dia 20, 
o dia do aniversário, 
haverá um momento 
solene na SFOA, às 15 
horas, que terá a parti-
cipação do grupo coral 
Cantata Viva, um 
grupo aqui da cida-
de, haverá também as 
intervenções políticas, 
onde fazemos ques-
tão que todos os par-
tidos com assento na 
Assembleia de Fregue-
sia possam fazer a sua 
intervenção, para além 
dos Presidentes da 
Junta, da Câmara, da 
Assembleia Municipal 
e de Freguesia. A Ses-

são Solene terminará com uma atuação da 
escola de música da SFOA. Pensamos que 
vai ser uma tarde bem preenchida, assina-
lando na Sociedade Filarmónica o momen-
to solene do aniversário.

Depois prossegue também no fim-de-
-semana seguinte, no dia 26 teremos uma 
Grande Noite de Fado no Clube Águias 
Unidas no Fanqueiro. Também procurá-
mos que as iniciativas ocorram nos diversos 
locais da freguesia. O Fanqueiro é um local 
onde nem sempre acontece muita coisa mas 
fazemos questão de este ano estarmos lá.

O mês de maio será assim preenchido 
desta forma. O final do mês, a 31, teremos 
também em toda a zona 
ribeirinha, o Agita Seixal, 
que é uma iniciativa des-
portiva que traz o movi-
mento associativo para a 
rua.

Depois vamos progra-
mando ao longo do ano 
as diversas iniciativas. A 
própria Assembleia de Fre-
guesia também criou um 
grupo de trabalho só para 
participar na programação 
e propor e sugerir iniciati-
vas que se enquadrem no 
aniversário, e há de facto 
algumas ideias, nomea-
damente a nível de confe-
rências temáticas que irão 
correr ao longo do ano. O 
programa não está fecha-
do, está aberto a sugestões. 
Há iniciativas já agendadas 
e que vão ser divulgadas 
atempadamente.

A envolvência do 
Movimento Associativo 
nas comemorações da ele-
vação de Amora a cidade, 

A cidade de Amora vai comemorar o 25.º aniversário desde a sua elevação no próximo dia 20 
de maio e a Junta de Freguesia de Amora, em conjunto com o Movimento Associativo e Câmara 
Municipal do Seixal, estão a preparar um conjunto de atividades para celebrar a efeméride. 
O “Comércio” falou com Manuel Araújo, Presidente da Junta de Freguesia de Amora, para 
saber o que está preparado para os festejos.

Está a chegar o 25.º aniversário da 
elevação da Amora a cidade. Não é uma 
data qualquer, é um quarto de século. O 
que é que a Junta de Freguesia de Amora 
tem preparado para celebrar esta efemé-
ride?

O 25.º aniversário da elevação de Amora 
a cidade, é uma data que merece ser come-
morada condignamente tendo em conta o 
que isso representa para freguesia e para a 
sua população. Daí que temos um vasto 
programa de comemorações que será pro-
longado durante um ano. Tem uma gran-
de incidência durante o mês de maio mas 
queremos dizer que ao longo do ano, e até 
ao próximo aniversário, haverão sempre, 
todos os meses, iniciativas para assinalar o 
aniversário.

Este mês, para além de grande atividade 
desportiva, os próprios clubes fazem ques-
tão de integrar as suas iniciativas nas do 
aniversário da cidade. Temos já este sábado, 
dia 19 de maio, no CR da Cruz de Pau, um 
tributo ao Zeca Afonso, a par de uma expo-
sição patente no clube desde 25 de Abril.  
É um momento que queremos assinalar 
porque achamos que se integra bem no  
aniversário, e especialmente numa coleti-
vidade por onde o Zeca gostava muito de 
passar.

Neste fim-de-semana de 19 e 20 de maio 
é mesmo o ponto forte, visto que é quando 
se comemora mesmo o aniversário, a 20 de 
maio. Temos também no dia 19 o Festiban-
das, que é o Festival de Bandas Filarmó-
nicas que já tem alguns anos de existência 
e é promovido pela Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense com o apoio da Junta 
e da Câmara. Haverá também uma grande 
animação desportiva na zona ribeirinha de 
Amora, promovida pelo movimento asso-
ciativo, terminando com desportos náuti-
cos. 

Haverá também de 16 a 19, a Feira de 
Projetos Educativos. É uma iniciativa da 

mostram que a data não é só uma efemé-
ride política mas também algo impor-
tante para a população?

Também, penso que a população de 
Amora revê-se muito na sua cidade, tem 
muito orgulho nela e essencialmente gran-
de parte das iniciativas são viradas para a 
população. E daí que de facto ninguém 
melhor que o movimento associativo para 
representar a população a nível desportivo 
e cultural.

A Câmara também está envolvida nos 
festejos com a Junta de Freguesia?

Está, não diretamente, mas por exemplo, 
quando falei da própria Feira de Projetos 
Educativos a questão de fazer com que fosse 
realizada aqui na Amora, foi uma forma da 
própria Câmara se envolver.

Porquê 25 anos depois continuarmos 
a comemorar a elevação a cidade?

Acho que faz sempre sentido. É uma data 
que se comemora todos os anos, mas faz 
todo o sentido até num sentido de trazer-
mos para a ordem do dia muitas questões 
relacionadas com a cidade. Compreende-
mos que não está tudo feito, há muita coisa 
por fazer a nível não só da requalificação 
do espaço público, mas também a nível de 
alguns equipamentos, que eu penso que vão 
dar à Amora um grande salto nos próximos 
anos. 

Desde logo a requalificação de toda a 
zona ribeirinha, não pontualmente, mas 
haver um plano pormenor que qualifique 
toda a zona, desde o Porto da Raposa (Pon-
te da Fraternidade) até ao Talaminho. Faz 
sentido que se olhe para essa frente toda e 
que se faça um projeto completo.

Há muito para fazer e estas comemora-
ções têm também esse objetivo de trazer à 
ordem do dia os problemas que existem. 
Não é só comemorar, festejar e lembrar o 
que foi feito mas o muito que ainda há para 
fazer.

João Domingues

Ó PORTUGAL,
qUÃO MAL TE fAz O SAL?

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
é a principal causa de mortalidade entre 
os portugueses, sendo a hipertensão um 
dos fatores que mais contribui para o 
risco do seu desenvolvimento.

Em Portugal, cerca de dois milhões 
de adultos são hipertensos, dos quais 
apenas metade sabe que sofre desta 
doença e só 11% têm a sua tensão ar-
terial devidamente controlada. Além 
da medicação com um anti-hipertensor 
(que poderá ser necessária), são primor-
diais as recomendações para os hábitos 
e estilos de vida saudáveis: aumentar o 
consumo diário de frutas, hortaliças e 
legumes (nomeadamente a sopa), prati-
car mais atividade física e regularmen-
te, evitar o consumo de bebidas alcoó-
licas, perder peso (caso tenha excesso 
de peso ou mesmo obesidade), reduzir o 
stress e diminuir o consumo de sal. 

É sobre o sal, este inimigo da tensão 
arterial, que debruçamos hoje a nossa 
atenção, a propósito do Dia Mundial da 
Hipertensão, que se assinala anualmen-
te a 17 de maio.

Sabia que apenas precisamos de um 
grama de sal por dia para viver?

A OMS recomenda a ingestão máxi-
ma de 5 gramas por dia. Em Portugal, 
o consumo de sal é de cerca de 10,7g 
por dia. A redução do consumo de sal 
é um dos fatores que mais contribui 
para ganhos na saúde das populações, 
em termos de custo-eficiência. Neste 
sentido, promovem-se estratégias como 
aumentar o conhecimento da população 
sobre sal e o seu teor nos alimentos, 
bem como intervenções de incentivo à 
sua redução junto da indústria alimen-
tar. A taxa sobre o sal nos produtos 
alimentares, à semelhança da medida já 
preconizada para o açúcar com elevado 
sucesso na redução do consumo deste, 
poderá contribuir significativamente 
para a reformulação dos produtos.

Deixo aqui algumas sugestões práti-
cas para reduzir o sal na sua mesa:

1. Diminua a quantidade de sal que 
adiciona para tempero ou confeção dos 
alimentos;

2. Use e abuse das ervas aromáticas, 
especiarias ou sumo de limão para subs-
tituir o sal;

3. Não coloque o saleiro para a mesa;
4. Demolhe muito bem o bacalhau 

seco.
5. Evite o consumo de alimentos ricos 

em sal: batatas fritas de pacote, en-
chidos e fumados, aperitivos salgados, 
conservas e enlatados, determinados 
tipos de queijo, sobretudo os mais cura-
dos, azeitonas, alguns molhos, alimentos 
pré-confecionados, sopas instantâneas, 
bolachas e biscoitos, caldos concen-
trados de gorduras (aqueles “cubinhos 
amarelinhos” que se usam para cozinhar 
e que estão repletos de sal e gordura de 
má qualidade).

6. Leia muito bem os rótulos dos ali-
mentos. Evite alimentos que, por 100 g, 
possuem mais de 1,5 g de sal e modere 
a ingestão dos que têm entre 0,3 e 1,5  g 
de sal.

Patrícia rebelo

Médica e Nutricionista
Membro da Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral

oPINIão
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A prova na extensão de 1609 metros 
terá início às 09h30 e decorre em circuito 
fechado com partida e chegada nas ruas 
do Largo 1.º de Maio (em frente à Mun-
det), no Seixal. Podem inscrever-se atletas 
do sexo masculino ou feminino, a título 
individual ou em representação de clubes, 
escolas e outras associações, federados ou 
não.

As inscrições são gratuitas devendo 
indicar a prova em que participam, o 
primeiro e último nomes e deverão ser 

O Centro de Informação Europe 
Direct da Área Metropolitana de Lisboa 
irá estar presente, mais uma vez, de 19 a 
20 de maio, num evento organizado pelo 
Município de Sesimbra e denominado “A 
Quinta na Moagem”. Este certame, que 
vai na sua quinta edição, pretende recriar 

enviadas até 25 de maio de 2018 para 
joaquim.maia@cm-seixal.pt ou atletis-
mocasabenficaseixal@gmail.com. O 
regulamento pode ser consultado em 
www.99provasgratuitas.com.

A 26.ª Milha Urbana Baía do Seixal 
conta ainda com o apoio da Associação de 
Atletismo de Setúbal, da União das Fre-
guesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, da Farmácia Central da Amo-
ra, Mudet Factory, Auchan Vida Saudável 
e da Refood Corroios.

uma autêntica quinta agrícola. Venha até 
à Moagem de Sampaio e passe um fim-
-de-semana diferente.

O programa é complementado com 
exposição de ovinos, caprinos, equídeos, 
animais de capoeira e de ferramentas e 
utensílios agrícolas, voltinhas de burro e 

26.ª milHA urbAnA 
bAíA do seixAl

euroPe direCt Presente 
no evento “quintA dA 
moAgem”

A Câmara Municipal do Seixal e a Casa do Benfica do Seixal 
organizam no próximo dia 27 de maio de 2018, a 26.ª Milha 
Urbana Baía do Seixal.

Agradecimento
Vimos  por este meio agradecer 
o carinho, amor e amizade 
com que a nossa familiar 
foi tratada pelas funcionárias 
do Lar S. Mateus.

A Família

maria do Carmo de 
Almeida Pires

01/12/1937 – 14/05/2018

óbIto

charrete, anima-
ção para crian-
ças e momentos 
musicais.
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EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia hoje neste Cartório Notarial, titulado 
pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel 
Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, iniciada a folhas onze, do respectivo livro 
de notas para escrituras diversas número cento sessenta e cinco, foi efectuada uma escritura de Justificação, pela qual, __
____ ALBERTO JOSÉ PINHEIRO CORREIA, natural da freguesia de Paio Pires, concelho do Seixal, e mulher 
LUCINDA DE JESUS ALVES CORREIA, natural da freguesia de Franco, concelho de Mirandela, casados sob o 
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Vasco da Gama, lote 2581, Casal do Sapo, Quinta do Conde, 
Sesimbra, NIFs 183 680 260 e 198 798 873,_______________________________________________________
____ DISSERAM: _______________________________________________________________________
____ Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte:__________________________
____direito a DUZENTOS E NOVENTA E SEIS / CINCO MIL E CINQUENTA AVOS INDIVISOS – que 
corresponderão à parcela numero dois mil quinhentos e oitenta e um da AUGI 43 do CASAL DO SAPO em curso – do 
PRÉDIO RÚSTICO composto de pinhal, com a área de cinco mil e cinquenta metros quadrados, sito em CASAL  DO 
SAPO, freguesia da Quinta do Conde, concelho do Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra 
sob o número QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS da referida freguesia, onde se mostra registada a 
aquisição a favor de António Xavier de Lima, ao tempo solteiro, maior, posteriormente casado sob o regime da comunhão 
de adquiridos com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, actualmente falecido, pela Apresentação dois, de quinze de 
Fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito e inscrito na matriz predial rústica da freguesia do Castelo sob o artigo 92 
da secção AB, com o valor patrimonial de 22,88€, constando como titular inscrito do referido artigo matricial rústico 
os herdeiros de António Xavier de Lima e outros. __________________________________________________
____ 1. Que o referido direito, veio à posse dos justificantes, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e três, por 
o haverem adquirido a Joaquim de Oliveira Rodrigues Angelino, e mulher, Joaquina Mendes Figueiredo, casados sob o 
regime da comunhão geral de bens, residentes na Estrada das Mercês, 76, Algueirão, Mem Martins, pelo preço de mil 
trezentos e noventa e seis euros e sessenta e três cêntimos, por contrato de compra e venda, sem que tal contrato tivesse 
sido reduzido a escritura pública.______________________________________________________________
____ 2. Que, por seu turno, os identificados Joaquim de Oliveira Rodrigues Angelino, e mulher, Joaquina Mendes 
Figueiredo, adquiriram o mesmo direito em doze de Junho de mil novecentos e setenta e três, a-o mencionado António 
Xavier de Lima, ao tempo solteiro, maior, com domicílio profissional na Estrada Nacional 10, nº 6, 1º, Cova da Piedade, 
Almada, pelo, preço de duzentos e cinquenta e seis euros e dezoito cêntimos. ______________________________ 
____ 3. A posse do referido direito pelos justificantes, em regime de compropriedade com os demais comproprietários do 
identificado prédio, sempre foi, desde o seu início, caracterizada pela boa-fé, e exercida de uma forma pública, pacífica 
e contínua, e, por durar há mais de vinte anos, invocaram a aquisição do referido direito por usucapião.__________
____ 4. A transmissão operada por via contratual nunca foi levada a registo, sendo hoje impossível obter parte da 
documentação necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede fiscal e registal, 
já se encontra falecido._____________________________________________________________________
____ 5. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, eles justificantes se encontram na 
posse e fruição do dito direito, na sua totalidade, em nome próprio há mais de vinte anos, fazendo a sua manutenção 
e tratamentos necessários, tendo usufruído dele, suportando todos os encargos respeitantes à sua quota-parte na 
compropriedade, nomeadamente, impostos e quotas pagas à Comissão de Administração da AUGI 43 do CASAL DO 
SAPO, gozando assim todas as utilidades por eles proporcionadas, em regime de compropriedade, com ânimo de quem 
exerce direito próprio, sendo reconhecidos como donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé, por ignorar lesar o direito 
alheio, de uma forma pacífica, ininterrupta e sem violência, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição 
de ninguém,____________________________________________________________________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocaram 
a aquisição do referido  prédio por usucapião.___________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais. ___________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.________________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com 
Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos vinte e 
três de Abril de dois mil e dezoito. _____________________________________________________________
_____ A Notária, ________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 371

EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia hoje neste Cartório Notarial, titulado pela Licenciada 
Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, 
Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, iniciada a folhas cento e treze, do respectivo livro de notas para escrituras diversas 
número cento sessenta e cinco, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, _____________________________
____ RAÚL DOS SANTOS SIMÕES, natural da freguesia e concelho de Mira, e mulher ARMINDA PALMIRA DO ROSÁRIO 
LINO SIMÕES, natural da freguesia de S. Domingos de Rana, concelho de Cascais, casados sob o regime da comunhão geral de bens, 
residentes na Rua Nuno Miguel Rodrigues, nº 94, Várzea de Polima, S. Domingos de Rana, Cascais, NIFs 139 348 573 e 139 348 581,_
____ DISSERAM: _________________________________________________________________________________
____ Que são donos e legítimos possuidores, e com exclusão de outrem, do seguinte:__________________________________
____ direito a  SETECENTOS / OITO MIL AVOS INDIVISOS do PRÉDIO RUSTICO, composto de cultura arvense, com a área 
de seis mil cento e vinte e dois metros quadrados, sito em MURTINHAIS, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO da referida 
freguesia, onde se mostra registada a aquisição a favor de António Xavier de Lima, no seu anterior estado de solteiro, posteriormente 
casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação 
seis, de cinco de Junho de mil novecentos e setenta, inscrito na respectiva matriz predial rustica  sob parte do artigo 262 da secção 
J, com o valor patrimonial de 17,60€, correspondendo à área de seis mil cento e vinte e dois metros quadrados o valor patrimonial 
de 11,34€, e à referida quota-parte de 1,48€. _______________________________________________________________
____ 1. Que o referido direito, veio à posse dos justificantes, juntamente com o seu filho e ex-nora, LUÍS MIGUEL LINO SIMÕES, 
natural da freguesia de S. Domingos de Rana, concelho de Cascais, residente com os justificantes, NIF 155 462 024, e___________
____MARIA CELESTE ANTUNES ESCUDEIRO, que também já usou Maria Celeste Antunes Escudeiro Simões e Maria Celeste 
Escudeiro Simões, natural da freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas, residente na Rua de Jau, Vivenda Celestita, Sassoeiros, 
Cascais, NIF 162 377 606, ____________________________________________________________________________
____ Casados que foram sob o regime da comunhão de adquiridos, actualmente divorciados, em oito de Fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco, por compra verbal feita a António Xavier de Lima, pelo preço de seiscentos mil escudos, correspondente actualmente 
ao valor de dois mil novecentos e noventa e dois euros e setenta e nove cêntimos,  sem que tal transmissão foi reduzida a escritura 
pública._________________________________________________________________________________________
____ 2. Que, por seu turno, em quatro de Abril de dois mil e um, os identificados, Luís Miguel Lino Simões, e Maria Celeste 
Antunes Escudeiro, doaram a parte que detinham – metade – do mesmo direito aos ora requerentes, doação essa a que atribuíram o 
valor de mil quatrocentos e noventa e seis euros e quarenta cêntimos.____________________________________________ 
____ 3. A posse do referido direito pelos justificantes, em regime de compropriedade com os demais comproprietários do identificado 
prédio, sempre foi, desde o seu início, caracterizada pela boa-fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, e, por durar há 
mais de vinte anos, invocaram a aquisição do referido direito por usucapião.
____ 4. As transmissões operadas por via contratual nunca foram levadas a registo, sendo hoje impossível obter parte da documentação 
necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede registal, já se encontra falecido._____________
____ 5. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, eles justificantes se encontram na posse e fruição 
do dito direito, na sua totalidade, em nome próprio há mais de vinte anos, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, 
tendo usufruído deles, suportando todos os encargos respeitantes à sua quota-parte na compropriedade, nomeadamente, impostos e 
quotas pagas à Comissão de Administração da AUGI 10 DA LAGOA DE ALFUBEIRA, gozando assim todas as utilidades por ele 
proporcionadas, em regime de compropriedade, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo reconhecidos como donos por toda 
a gente, fazendo-o de boa-fé, por ignorar lesar o direito alheio, de uma forma pacífica, ininterrupta e sem violência, à vista e com o 
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém,_____________________________________________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocaram a aquisição 
do referido  direito por usucapião._____________________________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de propriedade pelos 
meios extrajudiciais normais. _________________________________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL._________________________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito 
na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos trÊs de Maio de dois mil e dezoito. __
_____ A Notária, __________________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 47

JosÉ mArti

Assinala-se amanhã, 19 de Maio, a data em 
que em 1895, com apenas 42 anos de idade, 
José Marti morreu em combate pela indepen-
dência de Cuba face ao domínio espanhol, 
tendo sido mutilado pelos soldados inimigos 
e exibidos os seus restos mortais à população.

Filho de pais espanhóis, Marti nasce em 
Havana no dia 28 de Janeiro de 1853 e ainda 
bem jovem, influenciado pelas ideias separa-
tistas do seu professor o poeta Rafael Maria 
Mendive, publica aos 16 anos o seu primei-
ro manifesto patriótico em verso, o “Abdala”, 
estabelecendo como prioridade para a sua vida 
acabar com o absurdo de às portas do século 
XX ainda os países da América Latina serem 
governados por europeus, iniciando a sua 
luta pela independência de todas as colónias, 
incluindo a cubana.

Preso várias vezes por motivos políticos, 
é deportado para Espanha, onde faz os seus 
estudos superiores primeiro em Madrid e 
depois em Saragoça, licenciando-se em Direi-
to, Letras e Filosofia. Muda-se para França, 
depois para o México, onde casa com Cármen 
Bazón e em seguida para a Guatemala, onde, 
dotado de uma vastíssima cultura geral, lec-
ciona na Universidade Nacional, acabando 
por se radicar em Nova Iorque, trabalhando 
como jornalista, a par da sua actividade de 
poeta e escritor, publicando centenas de poe-
mas, novelas e dramas, para além de cartas e 
artigos de jornal. A letra da música “Guanta-
namera”, conhecida internacionalmente como 
símbolo da Ilha, foi retirada do seu poema 
“Versos Sensillos” dedicado ao amor, à mulher 
e à pátria.

Ao escrever “Nuestra América”, publicado 
em Janeiro de 1891 num jornal mexicano, José 
Martí trás para a ordem do dia, o problema 
da identidade latino-americana que, para ele, 
passava num primeiro momento, pela organi-
zação da guerra contra os espanhóis e, num 
segundo momento, por um processo educa-
cional que garantisse a dignidade de todos, 
contra a emergente pretensão de domínio vin-
da do norte.

Ao perceber essa realidade, Martí propõe 
a união dos povos latinos como o caminho 
necessário à integração continental num pro-
cesso que desencadeasse o despertar contra 
a opressão social e cultural. Em rigor, Martí 
propõe a união dos latino-americanos, mas 
conservando a autonomia e as particularida-
des de cada país para fazer frente ao neocolo-
nialismo.

Segundo Martí, as administrações das 
futuras repúblicas independentes teriam de 

conhecer com profundidade os elementos de 
que era constituída a sua terra, pois só assim 
seriam capazes de governar no sentido de se 
obter uma vida digna.

Assim sendo, a história deveria ser estuda-
da, não só para a conhecer, mas também para 
a confrontar com os seus problemas, pois, 
somente conhecendo-a e tornando-a conheci-
da, a mesma seria respeitada.

Martí, profundamente ligado ao seu tem-
po, não abria mão da procura constante do 
crescimento do seu povo. Entendia que era 
preciso empreender uma cruzada para reve-
lar aos homens a sua natureza e, através dos 
estudos científicos, promover a independência 
pessoal e social de Cuba e de toda a América 
Latina.

Para que os ideais de José Marti não fos-
sem esquecidos e para perpetuar a sua obra, 
foi construído em Havana um Memorial situ-

Celino Cunha vieira

ado na Praça da Revolução, onde através de 
exposições permanentes e temporárias se pode 
conhecer um pouco melhor a sua personali-
dade, constituindo passagem obrigatória para 
quem visita a capital cubana.

A sua visão do mundo em pleno século 
XIX, levou-o a profetizar tudo aquilo que viria 
a ocorrer no século seguinte, legando-nos um 
vasto rol de pensamentos e de princípios que 
ainda hoje estão plenamente actuais.

Desde os domínios coloniais, passando 
pelo poderio bélico, económico e financeiro 
das grandes potências, os problemas que se 
colocam aos pequenos países continuam a ser 
os mesmos e Cuba, com o desmoronamento 
em 1989 do bloco socialista, passou por um 
período tremendamente crítico na década de 
noventa, o qual só foi superado por possuir 
um povo digno, abnegado e heróico, tal como 
Marti.
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SAúDE

Depois de ter andado por várias roças de 
cacaueiros na ilha de São Tomé, visitei na Tas-
mânia (Austrália) a fábrica de chocolates da 
Cadbury e, mais tarde, o magnífico Museu do 
Chocolate da cidade de Colónia (Alemanha). 
Modéstia à parte, este era já um currículo cho-
colateiro invejável, mas faltava ainda conhecer 
a Rota do Chocolate organizada pelo Cacau 
Clube de Portugal, cujo itinerário abrange 
Aveiro, Porto e Viana do Castelo. Esta persis-
tente “cacaufilia” foi estimulada pela tertúlia 
“Do Cacau para o Chocolate”, realizada em 
março na Associação de Cozinheiros Profis-
sionais de Portugal, brilhantemente dirigida 
pelo professor gastrónomo Virgílio Gomes e 
pela leitura da obra, que vivamente recomen-
do, “Um Ano de Chocolate”, de Odete Estê-
vão.

Na Rota do Chocolate há a destacar a visita 
à “Feitoria do Cacao” em Aveiro, a pernoita 
no Hotel Fábrica do Chocolate, integrando a 
visita ao respetivo museu interativo na anti-
ga fábrica de chocolates vianense, em Viana 
do Castelo e finalmente o passeio pelas tra-
dicionais chocolatarias do Porto: “Equador”, 
“Maria Chocolate” e “Chocolataria das Flo-
res”. Não é possível mencionar neste singelo 
escrito os riquíssimos pormenores, sentires, 
saberes e sabores que o cronista fruiu, mas deu 
para refletir e aprender. Condensa-se, a seguir, 
numa síntese imperfeita, de formulação obvia-
mente discutível, algo do muito que foi apre-
endido.

O cacaueiro, ou seja, o Theobroma cacao é 
uma pequena árvore que geralmente não exce-
de os 6 metros de altura, existente apenas nas 
regiões tropicais, mais propriamente numa 
faixa que raramente ultrapassa a latitude de 
20 graus acima e 20 graus abaixo da linha 
do equador. Desenvolve-se em solos férteis 
com pluviosidade elevada, temperaturas que 
variam entre os 18 e os 32 graus centígrados e 
à sombra de árvores de maior porte.
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Fitoterapia

CACAueiro
miguel boieiro

Os botânicos inclu-
íram o cacaueiro na 
família das Malvace-
ae. A planta é perene, 
estando em flor e fru-
tificando durante todo 
o ano. É uma espécie 
caudiflora, ou seja, as 
flores e os frutos sur-
gem ao longo do tronco 
principal e nos ramos 
adjacentes. As folhas 
são grandes, pecioladas, 
elípticas ou oblongas e 
alternas. As flores sur-
gem aos cachos, muito 
pequenas, esbranquiça-

das, em forma de estrela. Os frutos são car-
nosos e oblongos, cuja cor que, contudo, não 
indica o estado de maturação, vai do amarelo 
ao vermelho e quando secos passam a casta-
nho-escuro. No seu interior, as sementes de 
cacau (30 a 40 por fruto) encontram-se encap-
suladas numa polpa branca agridoce que serve 
para preparar uma excelente bebida refrescan-
te, como a que nos foi dada a provar à chegada 
ao Hotel Fábrica do Chocolate.

As civilizações pré-colombianas desde 
há 1500 anos a.C. já utilizavam uma bebida 
amarga confecionada com as sementes do 
cacau, a que chamavam tchocolat, conside-

rada estimulante e afrodisíaca. Diz-se que o 
imperador azteca Montezuma bebia, por dia, 
50 malgas dessa bebida para aumentar o seu 
vigor. Acrescente-se que Theobroma se decom-
põe em theo (deus) e broma (alimento), logo, 
“alimento dos deuses”. O seu valor era tal que 
chegavam a utilizar as sementes como moeda 
de troca. 

Os espanhóis trouxeram para a Europa essa 
bebida divina a que se adicionou açúcar, frutas 
e especiarias como a baunilha, entre outras. A 
massa do cacau originou a tablete de chocola-
te. A junção de leite em pó foi uma invenção 
de Henri Nestlé que teve enorme sucesso e o 
chocolate, finalmente, universalizou-se.

A maturação dos frutos demora, em regra, 

5 a 6 meses. A colheita é feita manualmente e 
os frutos são esventrados para retirar as semen-
tes, grãos, castanhas, ou favas, como também 
são chamadas. Dá-se depois a fermentação e a 
secagem. Nas respetivas fábricas do chocolate 
procede-se à torrefação, à retirada da casca, à 
moagem para obter a pasta de cacau que con-
tém cerca de 50% de gordura (manteiga de 
cacau), ao envelhecimento, à conchagem, à 
temperagem e à moldagem. Bem, o processo é 
complexo e este escriba não dispõe de conhe-
cimentos suficientes para detalhá-lo. Quem 
quiser saber mais visite, por favor, a Feitoria 
em Aveiro e o Museu em Viana.

O cacau proporciona um sem número de 
especialidades gastronómicas bem menciona-
das no admirável livro de Odete Estêvão. A 
manteiga de cacau que derrete à temperatu-
ra do corpo humano (36 graus centígrados) é 
usada em medicina e em cosmética. O cacau 
serve para confecionar batons, champôs, velas, 
sabonetes, cervejas, sorvetes, geleias …

Ninguém é alérgico ao cacau, pelo contrá-
rio. As alergias que porventura poderão surgir 
são devidas, ou ao leite, ou à lecitina de soja, 
ou ao açúcar ou a outras incorporações adicio-
nadas nos chocolates. 

O cacau é muito rico em antioxidantes e 
contém centenas de compostos úteis para a 
saúde, entre os quais, teobromina, cafeína, 
cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, 
potássio, zinco, vitaminas B, C, E e provita-
mina A. O chocolate negro (com mais de 70% 
de cacau e sem açúcar) é um superalimento 
com as seguintes propriedades no que respeita 
à saúde: antidepressivo, estimulante da sero-
tonina/cérebro, preventivo das doenças dege-
nerativas, diminui o risco de enfarte, melhora 
a circulação, combate as doenças intestinais, 
aumenta a sensibilidade à insulina, baixa o 
colesterol, possui ação inflamatória, fornece 
energia e desperta o humor e a boa disposição.

 Chega?

O ATAqUE CARDíACO
PODE SER PREVENiDO

O enfarte agudo do miocárdio, 
geralmente conhecido como ata-
que cardíaco, ocorre quando uma ou 
mais artérias que irrigam o coração 
ficam bloqueadas. Esta doença pode 
ser prevenida pela adoção de um es-
tilo de vida saudável.

O enfarte agudo do miocárdio é 
uma das doenças cardiovasculares 
mais relevantes devido às sequelas 
e, nos casos mais graves, aos óbi-
tos. Nos concelhos de Almada e do 
Seixal as doenças cardiovasculares 
são responsáveis por cerca de 1.100 
óbitos por ano, cerca de 35% do to-
tal óbitos.

Os sintomas mais frequentes de 
enfarte agudo do miocárdio são: 
dor intensa com sensação de esma-
gamento ou aperto no peito e que 
pode irradiar para o braço ou pes-
coço, dificuldade em respirar, pele 
pálida, mal-estar geral, náuseas ou 
vómitos. Perante suspeita de en-
farte, não se desloque ao hospital, 
ligue imediatamente para o 112.

O tratamento do enfarte agudo 
do miocárdio deve ocorrer rapida-
mente, pois o tratamento precoce 
pode evitar a morte e contribuir 
para menores sequelas, as quais se 
devem à morte das células do cora-
ção por falta de irrigação sanguínea.

O enfarte agudo do miocárdio 
ocorre mais frequentemente pe-
rante determinadas circunstâncias: 
idade avançada (mais de 55 anos), 
níveis elevados de colesterol, hiper-
tensão arterial, tabagismo, diabe-
tes, obesidade e falta de exercício 
físico.

Ter um estilo de vida saudável 
com: prática de exercício físico, 
alimentação equilibrada, e controle 
dos fatores de risco são as formas 
eficazes de prevenção do enfarte 
agudo do miocárdio.

João valente

Médico Especialista 
de Saúde Pública
USP Higeia, ACES Almada-Seixal
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PREPARAçãO:
–  Hidrate as uvas-passa em um recipiente 

com água por 20 minutos.
–  Enquanto isso, cozinhe a massa em água 

com sal e azeite. 
–  A seguir, escorra o tagliatelle e reserve.
–  Num tacho ferva as natas e acrescente o 

fiambre as uvas-passa. 
–  Misture à massa e refogue numa 

frigideira. 
–  Sirva e decore com uvas cortadas pela 

meta.

reCeitA: 
TAgliATElli à CArboNArA CoM UVAS

DR 

INgREDIENTES:
250 ml de natas
500 g de tagliatelle
100 g de uvas-passa
100 g de fiambre em pedaços
100 g de queijo parmesão
10 uvas
2 colheres (sopa) azeite
sal q.b.
pimenta q.b. 

gASTRONOMiA

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade



1212

PubliREPORTAgEM css | 18 de Maio de 2018

remAx sky

Margem Sul. A Inês conhece aqui muita 
gente, o Paulo também, e o Grupo Navy 
foi criado precisamente a pensar em servir 
a população da Margem Sul mas em par-
ticular dar um apoio ao pessoal da Mari-
nha. Porque a Margem Sul é, por assim 
dizer, um dormitório da Base Naval de 
Lisboa, no Alfeite, e há uma população 
imensa de militares da Marinha que já 
estão aqui há muitos anos e é transgera-
cional, passa de pais para filhos que vão 
aqui ficando. 

A ideia foi precisamente essa e o Grupo 
Navy foi para as pessoas da Marinha se 
associarem à nossa marca, que é forte, a 
Remax é líder de mercado, e a marca tem 
sido muito bem aceite.

Entretanto quando comprámos este 
espaço na Amora, queríamos que se 
chamasse Remax Navy, só que a Remax 
internacional não o permitiu devido ao 
facto de nos Estados Unidos o navy estar 
muito associado às Forças Armadas e daí 
o nome não ter sido aprovado, então a 
Inês sugeriu o Sky e assim ficou. 

Inês Silva: Nem fomos nós que tive-
mos propriamente a ideia do Sky. Tive-
mos outros nomes em mente, mas mais 
do que nós escolhermos um nome que 
fizesse sentido para nós, queríamos que 
também fizesse sentido para a comunida-
de. Então de todos os nomes que surgi-
ram, escolhemos três, e junto dos nossos 
já parceiros e futuros parceiros, fomos 
perguntar qual a opinião deles e ficou o 
nome que teve a maior votação dessa son-
dagem que fizemos. Mais do que ser algo 
dos sócios ou da equipa, quisemos tam-
bém que fosse também da comunidade, 
a nossa estratégia passou também por aí, 
daí a escolhe deste nome.

gS: E como não podia ser Remax 

Navy, então ficou Grupo Navy. Depois 
de adquirirmos esta franquia em Dezem-
bro, entrámos em obras de remodelação, 
em termos burocráticos havia muita coisa 
a fazer, daí a inauguração ser apenas hoje. 
Entretanto surgiu a oportunidade de 
abrir uma outra terceira loja, que abrimos 
em Santa Maria da Feira, que é a Remax 
Exclusive 2. É uma loja que abriu em feve-
reiro e está a crescer, começámos do zero. 
Ainda não foi feita a inauguração oficial, 
será feito daqui a um mês, sensivelmente. 
Foi uma promessa que fiz aos consultores, 
que quando fossem dez, fazíamos a inau-
guração oficial. Chegámos esta semana a 
esse número, então agora tenho de come-
çar a pensar em fazê-la.

E a Inês vai ser a responsável desta 
loja.

IS: Exatamente, eu e o Paulo Ribeiro. 
gS: A Inês e eu somos os sócios-geren-

tes, o Paulo Ribeiro é sócio, mas eles os 
dois é que "riscam" na Margem Sul.

E o que esperam para a nova loja?
IS: Em primeiro lugar, acho que o dia 

da inauguração é extremamente impor-
tante porque é o dia em que abrimos as 
portas a todos, sem qualquer diferencia-
ção. Estamos a contar ter aqui uma série 
de instituições e pessoas com quem já 
estabelecemos parcerias, mas também 
tencionamos trazer aqui outras pessoas 
com quem possamos estabelecer novas 
parcerias e protocolos.

É o ponto de partida de um longo 
caminho que esperamos que seja muito 
risonho. Já temos uma equipa com vinte 
consultores, mas um dos grandes objeti-
vos desta loja é continuarmos o recruta-
mento e fazê-la crescer. É nossa pretensão 

Como surgiu a ideia de abrir uma 
Remax na Amora?

gaspar Silva: Isto é um projeto anti-
go, digamos que é o realizar de um sonho, 
porque fui militar da Marinha durante 
30 anos e o Grupo Navy veio associado à 
experiência que adquiri na Marinha.

Este projeto nasceu em Junho de 2015 
quando abri a primeira loja na Maia, mais 
concretamente em Pedrouços. Os resul-
tados têm vindo a crescer com o nosso 
método de trabalho, com profissionalismo 
e rigor. No Norte as coisas são um pou-
co mais agressivas do que na Margem Sul, 
comparo o Centro do Porto com o Centro 
de Lisboa, o mercado imobiliário é mais 
agressivo, mais volátil, mas mesmo assim 
um dos nossos objetivos era entrar para 
o Top 10 do Grande Porto e o ano pas-
sado conseguimos, ficámos em 10.º lugar 
no ranking, temos uma equipa já com 36 
consultores na Maia e estamos a crescer. 
Cada ano que passa subimos cerca de 40% 
em volume de negócio. Vamos fazer três 
anos agora em Junho, o nome da Loja é 
Remax Exclusive. No final do ano, como 
estávamos a crescer de forma sustentada, 
com o nosso rigor, disciplina e profissio-
nalismo, pensámos em abrir outras lojas. 
Comprámos esta franquia na Amora.

E o porquê na Amora?
gS: A Margem Sul tem uma ligação 

muito forte comigo em particular, e tam-
bém com o meu irmão Paulo Ribeiro, que 
é um dos sócios, pela relação que tive de 
trinta anos a morar em Paio Pires, onde a 
Inês nasceu. Morei lá de 90 a 97, depois 
fomos morar para Santa Marta, onde a 
Inês ainda está.

O Paulo ainda está na Marinha e em 
termos logísticos dava-nos mais jeito a 

A Remax Sky, pertencente ao Grupo Navy, abriu na passada 5.ª Feira, dia 10 de maio, e está situada na Rua Camilo Pessanha, 
Amora, junto à Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância de Amora. A franquia Remax Sky é gerida por Gaspar Silva, CEO e sócio 
gerente, Inês Silva, sócia gerente, e Paulo Ribeiro, sócio.

ter uma equipa ainda maior do que já é 
com este novo espaço que temos e vamos 
dar a conhecer. Nós damos formação ini-
cial e oferecemos a formação obrigatória 
pela Remax Portugal. A partir daí, junta-
mente com toda a equipa, queremos cum-
prir os nossos objetivos a nível de negócio 
sempre de mês a mês e de ano a ano irmos 
crescendo. É uma perspetiva sempre com 
crescimento positivo, proporcional e 
exponencial.

gS: Neste momento Grupo Navy já 
tem 70 colaboradores, nas três lojas. O 
objetivo é chegarmos ao final do ano com 
100 consultores. Esta loja tem capacidade 
para ter 50 consultores, e é um dos nos-
sos objetivos, só vamos parar de recrutar 
quando chegarmos a esse número. Por-
tanto, temos muito caminho pela frente. 
Nestes três ou quatro meses não foi fácil 
reter os colaboradores que quiseram abra-
çar o nosso projeto porque não tinham 
um espaço físico para trabalhar, andá-
vamos a reunir-nos nos cafés, shoppings, 
não tinham impressora para as coisas que 
necessitavam, estavam sem condições, 
mas mesmo assim conseguimos retê-los 
e estão cá de alma e coração, para agora 
sim alavancarmos o negócio. Este con-
ceito da Remax é um conceito dos EUA, 
baseado em que todos ganham. Nós só 
conseguimos ter resultados se os consul-
tores tiverem resultados. Dessa forma, 
nós temos todo o interesse em formá-los, 
temos uma academia de formação onde 
damos formação contínua essencialmen-
te para os agentes que estão a começar se 
sentirem apoiados, e temos um gestor de 
acompanhamento para os acompanhar 
nas primeiras visitas e negócios, porque é 
de extrema importância o apoio quando 
alguém está a começar esta atividade.

Esq-Dir. Inês Silva, Paulo Ribeiro, Fátima Silva (Broker Exclusive e Exclusive II), 
Gaspar Silva e Manuel Alvarez - Presidente da Remax Portugal

Esq-Dir. Paulo Ribeiro, Inês Silva, Manuel Alvarez - Presidente da Remax 
Portugal, Gaspar Silva, Fátima Silva



seixal celebra Maio PatriMónio 
2018

“Ligar, participar, conhe-
cer” é este ano o tema do 
Maio Património, a decor-
rer de 18 a 20 de maio, nos 
vários núcleos museológicos 
do concelho, e que celebra 
os 36 anos do Ecomuseu 
Municipal do Seixal com 

a realização de várias iniciativas, com destaque para os ateliês, os 
concertos, as visitas temáticas e o encontro Tipografando com... 
Mário Zambujal.

Destaque para o dia 18 de maio, data do 36.º aniversário do 
Ecomuseu Municipal e Dia Internacional dos Museus, que será 
celebrado com um concerto com os alunos do Polo do Seixal da 
Escola de Música do Conservatório Nacional, um brinde de para-
béns ao Ecomuseu e uma visita ao Moinho de Maré de Corroios e 
ao Museu de Metrologia.
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13.ª exPosição de 
energias renováveis e 
eficiência energética 

feira de Projetos educativos 
na frente ribeirinha de aMora

A Feira de Projetos Edu-
cativos tem como tema 
«Conhecer Quem Somos 
para Construir o Futuro» e 
realiza-se até 19 de maio, na 
Frente Ribeirinha de Amora.

Resumir o passado, viver 
o presente e imaginar o futu-
ro através do património foi o desafio que as escolas da rede pública 
do concelho aceitaram e que está presente nos trabalhos que inte-
gram a mostra de projetos educativos.

Durante três dias, as escolas apresentam atividades como as dan-
ças populares, os jogos do património ou os ateliês de robótica. Um 
programa recheado de atividades e animação com música e teatro, 
além de exposições e vídeos que retratam o trabalho da comunida-
de educativa, sempre com o património presente.

O Pavilhão Multiusos do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva em 
Corroios recebe no dia 27 de maio, 
a partir das 9 e até às 18 horas, a 
13.ª Exposição de Energias Renová-
veis e Eficiência Energética.

A iniciativa possibilita às empre-
sas do setor da energia exporem as 
tecnologias e produtos que comer-
cializam e ao público a oportuni-
dade de conhecer as novidades 
nesta área, como veículos e formas 
de mobilidade elétrica e soluções 
de empresas com produtos de efici-
ência energética, como bombas de 
calor, painéis solares, iluminação 
LED e baterias de condensadores, e 
até de experimentar alguns dos pro-
dutos expostos.

A exposição é também uma for-
ma de sensibilizar o público para 
o uso de soluções alternativas que 
contribuam para uma maior efici-
ência energética e cidades mais sus-
tentáveis.

DR 

DR 

DR 

14.ª Mostra de teatro escolar 
eM sesiMbra

O Cineteatro Municipal 
João Mota recebe a partir de 
hoje e até domingo (18 a 20 
de maio) a 14.ª Mostra de 
Teatro Escolar, onde deze-
nas de alunos do concelho 
vão subir ao palco.

Durante a Mostra serão 
apresentadas 17 peças prepa-
radas por alunos da rede de ensino público, solidária e privada. Os 
temas são diversos e foram trabalhados ao longo de vários meses.

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas escolas, promo-
ver o teatro junto da comunidade escolar e contribuir para o cresci-
mento artístico e pessoal dos alunos do concelho são os principais 
objetivos da iniciativa.

DR 

teresa salgueiro no seixal

Teresa Salgueiro sobe ao 
palco do Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal 
amanhã, 19 de maio, sábado, 
às 21.30 horas.

Figura artística ímpar no 
país, voz e imagem emblemá-
tica de Portugal no mundo, 

Teresa Salgueiro começou o seu percurso na música ao integrar 
a fundação do grupo Madredeus no ano de 1985, com apenas 17 
anos. Com o grupo gravou 9 álbuns de originais, pensados para a 
sua voz e modo singular de interpretar.

Neste concerto, Teresa Salgueiro revisita o seu trabalho com os 
Madredeus, assim como algumas composições imortais da músi-
ca portuguesa, popularizadas por Zeca Afonso, Amália ou Carlos 
Paredes. 

Os ingressos ainda estão à venda e custam 12 euros.

DR 

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALMADA DA DRA. SUSANA RIBEIRO
DE BRITO VALLE – RUA SÃO SALVADOR DA BAÍA, 5, LOJA, ALMADA

- Telefone 212765336

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, 
em dez de Maio de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas cento e trinta e quatro do livro de notas 
para escrituras diversas número dezanove, Maria Leonor Azevedo Chaves, divorciada, residente na 
Travessa Fieis de Deus, 138, 2º, Lisboa, declarou que é a única e actual dona e legítima possuidora com 
exclusão de outrem, de trezentos setenta e cinco barra cem mil avos indivisos do prédio rústico sito em 
Pinhal dos Frades ou da Palmeira, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal, que confronta do norte 
com Fernando dos Santos Pinto da Rua, do sul com João Prates Calado, do nascente com Fernando Alves 
da Costa e outros e do poente com António Xavier de Lima, inscrito na matriz predial respectiva sob 
parte do artigo 2 da Secção LL1 da freguesia de Fernão Ferro, descrito na Conservatória do Registo 
Predial do Seixal sob o número SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM. Que, os referidos 
avos indivisos lhe foram doados, já no estado civil de divorciada, por António João Lino Borralheira e 
mulher Maria da Conceição Pinto Chaves Lino, casados sob o regime da comunhão geral, residentes 
na Rua Barão de Sabrosa, 84, 1º, Lisboa, cerca do ano de mil novecentos e noventa e seis, mas dado o 
tempo decorrido desde aquela aquisição até hoje, não é detentora de qualquer título formal que legitime 
a posse dos referidos avos indivisos. Que, é sua convicção que a doação foi titulada por escritura pública, 
cuja data da celebração, bem como o notário que a terá lavrado, inteiramente desconhece dado o tempo 
decorrido, não obstante as intensas e diversas buscas a que procedeu. Que, em consequência disso, o 
seu invocado direito de propriedade advém-lhe originariamente por usucapião, em virtude de, depois 
da doação a justificante exercer no prédio todos os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, 
portando-se sempre como sua dona, sem interrupção, fruindo as utilidades possíveis, convicta de 
exercer o mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de todos e sem discussão, nem oposição 
de ninguém. Que dada a natureza do invocado título não tem possibilidade de comprovar o seu direito 
pelos meios extrajudiciais normais, direito esse de propriedade que justifica pela mencionada escritura, 
para fins de registo predial. ______________________________________________________
___Está conforme o original. _____________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 10 de Maio de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 977/2018
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livros

“Sem meDo DoS 50”

Chegar à idade dos 50 anos assusta muita 
gente. Surgem as dúvidas “De onde venho? 
Para onde vou?”. Os 50 são por natureza um 
tempo de reflexão. O livro, Sem Medo dos 50, 
de Vera Valadas Ferreira, propõe que deixemos 
de lado as preocupações com o futuro, abando-
nemos a nostalgia do passado, porque os 50 são 
o momento perfeito para realizar as coisas que 
sempre quisemos e nunca tivemos tempo. De-
zassete figuras de diferentes áreas apresentam-
-nos as suas reflexões de como tirar partido e 
viver em pleno os 50 anos.

Ao longo de sete capítulos temáticos, orien-
tados pela experiência e pelas palavras de quem 
sabe do que fala, vamos descobrir o que os 50 
trazem de novo ao nosso corpo e à nossa mente.

Carneiro              21-03  a  20-04

Caranguejo    21-06  a  23-07

touro                    21-04  a  21-05

Gémeos                    21-04  a  21-05

leão   24-07  a  23-08

balança   24-09  a  23-10

virgem   24-08  a  23-09

escorpião 24-10 a  22-11

Sagitário 23-11 a  21-12

Capricórnio 22-12 a  20-01

Aquário 21-01 a 19-02

Peixes 20-02 a 20-03

Amor: Tenha mais contacto com familiares. A verda-
deira beleza não é visível aos olhos, pois está no co-
ração!
Saúde: Faça uma caminhada por semana.
Dinheiro: Sem sobressaltos.
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Amor: Não ligue ao que as outras pessoas dizem. O 
pensamento positivo é o melhor remédio para qual-
quer mal
Saúde: Tendência a dores de garganta.
Dinheiro: Possível aumento.
Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Amor: Não dê importância a comentários. Sentir-se-á 
um pouco sozinho no mundo, mas não é bem assim, 
afinal tem tanta gente que gosta de si.
Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver agi-
tado!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem.
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Amor: Poderá começar uma nova amizade ou um 
novo relacionamento. 
Saúde: Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e 
gestão de recursos.
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Amor: Organize um jantar de amigos. Aproveite ao 
máximo os momentos de alegria para agradecer a 
Deus tudo o que tem!
Saúde: Evite a rotina.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe 
tudo com amor, assim a vida será uma festa! 
Saúde: A saúde é o espelho das suas emoções. 
Dinheiro: Período favorável.
Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Amor: Possível desilusão com alguém próximo. Dê a 
mão a quem dela precisa.
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Não se distraia.
Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Amor: Dê atenção às pessoas mais velhas da sua família.
Saúde: Não esforce as suas pernas.
Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha; 
desempenhe o seu papel de coração aberto e com 
um sorriso na cara!
Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Amor: Harmonia na sua relação. com os nossos  
pensamentos e palavras criamos o mundo em que  
vivemos!
Saúde: consulte regularmente o dentista.
Dinheiro: cuidado com investimentos.
Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Amor: Seja seletivo nas suas amizades. Plante hoje 
sementes de otimismo, amor e paz. verá que com 
esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: Problemas de rouquidão.
Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Amor: O amor paira no ar. Procure intensamente sen-
timentos sólidos e duradouros, espalhando em seu 
redor alegria e bem-estar!
Saúde: Nada o preocupará a este nível.
Dinheiro: Época pouco favorável.
Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

18 a 24 de maio

d
r
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cidades de portugal

3 4 2

6 5 9

7 6 5 3

9 6 1 3

8 2 7

7 4 9

3 1 8 6

7 4 9

9 5 2

BeJA COiMBrA LiSBOA
SetúBAL AMOrA fUnChAL
ALMAdA POrtO BrAgA
SeixAL tOMAr LAMegO
gUArdA ViSeU gUiMArÃeS

Deadpool está de volta maior, melhor e mais 
engraçado do que nunca. Quando o super sol-
dado Cable chega a uma missão assassina, o 
mercenário precisa de aprender o que é ser um 
herói de verdade, recrutando pessoas podero-
sas, ou não, para ajudá-lo.

Realizado por David Leitch, o filme conta 
com as participações de Ryan Reynolds, More-
na Baccarin, Josh Brolin, Zazie Beetz, Brianna 
Hildebrand, Bill Skarsgard, Terry Crews, TJ 
Miller, entre outros.
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seixAl Clube 1925 venCe dÉrbi

O Seixal Clube 1925 recebeu e venceu hoje 
o dérbi frente ao Paio Pires FC por 2-1, em 
jogo a contar para a 9.ª jornada do Torneio 
Complementar de Seniores.

A equipa seixalense alinhou de início com 
Fábio Martins, Pedro Aquino, João Gémio, 
Tiago Roque, João Marcelino (capitão), Dio-
go Cunha, João Lopes, Pedro Costa, Eduardo 
Castro, Rui Barros e Nivaldo Vaz. Jogaram 

marcado e vantagem para a equipa da Aldeia. 
Chegou-se ao intervalo com 0-1 no marcador.

Tiago Correia fez uma troca ao intervalo e 
surtiu efeito, saiu Pedro Costa e entrou Luís 
Ricardo. Os bravos entraram forte e aos 54 
minutos empataram partida por intermédio 
da “Pantera do Seixal” Nivaldo Vaz. O dian-
teiro seixalense é lançado nas costas da defesa 
e não falha.

Apenas seis minutos depois, o Seixal Clube 
1925 fica reduzido a dez unidades por expulsão 
de Diogo Cunha, após ver o segundo amarelo.

O Seixal ressentiu-se durante dois minutos 
mas Tiago Correia “realinhou as tropas” e a 
equipa voltou a mandar na partida, mesmo 
com um jogador a menos. Aos 75 minutos, 
troca de Eduardo Castro por Miguel Macha-
do, e cinco minutos depois. Aos 80, acontece a 
substituição que marca o jogo, saída de Nival-
do Vaz e entrada de Abraham Diallo, que na 
primeira vez que toca na bola, marca aquele 

ainda Luís Ricardo, Miguel 
Machado, Abraham Diallo e 
Filipe Sousa.

Num jogo marcado pelo forte 
vento sentido no Bravo, a vitória 
assenta bem à equipa seixalense, 
mas não esconde as dificuldades 
sentidas. O Paio Pires FC apro-
veitou bem o facto de jogar a 
favor do vento na 1.ª parte para 
pressionar alto e não deixar a 
equipa seixalense sair a jogar. No 

entanto a primeira ocasião de perigo foi do 
Seixal, decorria o minuto 15 quando Nivaldo 
foge à defesa pela ala direita do ataque mas 
falha o remate, passando assim o perigo para 
as redes paiopirenses. O Paio Pires FC avisou 
passados três minutos através de um livre dire-
to que passou bem perto das redes de Fábio 
Martins. Aos 25 minutos chegou o golo paio-
pirense, à entrada da área, livre exemplarmente 

que seria o golo da vitória seixalense, após cru-
zamento do lado direito do ataque.

Até final destaque ainda para a troca de 
Rui Barros por Filipe Sousa e para uma opor-
tunidade de golo para ambos os lados, primei-
ro o Paio Pires FC que desperdiça, depois por 
Luís Ricardo que proporciona a João Ribeiro 
a defesa da tarde.

O Seixal Clube 1925 mantém assim o 1.º 
lugar do Torneio Complementar de Seniores 
com 20 pontos. Paio Pires FC e GC Corroios 
desceram para o 4.º lugar com nove pontos, 
por troca com o CDR Águas de Moura que foi 
ao terreno do GC Corroios vencer por 2-3. O 
ACRUT Zambujalense folgou nesta jornada.

Na próxima jornada, o Seixal Clube 1925 
desloca-se ao terreno do CDR Águas de Mou-
ra, o Paio Pires FC recebe o GD Lagame-
ças, enquanto ACRUT Zambujalense e GC 
Corroios defrontam-se no Zambujal.

João Domingues

Publicidade

gd sesimbrA venCe HC Portimão
O GD Sesimbra recebeu e venceu o 

HC Portimão por 10-5, em jogo a con-
tar para a 19.ª Jornada do Campeonato 
Nacional da 3.ª Divisão – Série D.

Os comandados de Artur Pereira con-
tinuam em boa forma e mantêm viva a 
chama de apuramento para a liguilha 
de subida de divisão. A subida de divi-
são direta ainda é possível mas com três 
jornadas para terminar o campeonato e 
com nove pontos de atraso em relação ao 
primeiro classificado, a tarefa é extrema-
mente complicada.

Em relação ao jogo, nada a dizer da 
justiça da vitória. Ao intervalo o marca-
dor já registava uma vitória de 5-2 para a 
equipa da casa. Resultado que foi amplia-
do na 2.ª Parte até ao 10-5 final.

Marcaram para os pexitos Carlos Fon-
seca, Bernardo Pinhal (4), Marco Cor-
reia, Jorge Coelho (2) e Bruno Fuzeta (2).

Com esta vitória o GD Sesimbra está 
no 4.º lugar – o HC Vasco da Gama já 
não tem jogos em atraso e subiu ao 3.º 
lugar – com 41 pontos, mas agora ape-
nas a três pontos do 2.º classificado, o CS 

Marítimo, com quem jogam 
fora na próxima jornada, dia 
20 de maio às 17 horas. 

Já a Juventude Azeito-
nense viu o seu jogo frente 
ao GDS Cascais da 19.ª jor-
nada ser adiado para dia 18 
de maio às 22h15. A jorna-
da 20 será jogada dois dias 
depois, em sua casa, frente 
ao CP Beja, dia 20 de maio 
às 18h30.

João Domingues

EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia hoje neste Cartório Notarial, titulado pela Licenciada 
Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, 
Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, iniciada a folhas duas, do respectivo livro de notas para escrituras diversas 
número cento sessenta e sete, foi efectuada uma escritura de Justificação, pela qual, __________________________________
____ ARTUR ALEXANDRE DE ALMEIDA EUSÉBIO, natural da freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, concelho de Oeiras 
e mulher ANABELA DIAS DA SILVA GREGÓRIO EUSÉBIO, natural da freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua da Alegria, Lote 2807, Casal do Sapo, Quinta do Conde, Sesimbra, 
NIFs 204 607 825 e 212 671 260, _______________________________________________________________________
____ DISSERAM: _________________________________________________________________________________
____ Que o justificante varão é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do seguinte:__________________________
____ direito a SEISCENTOS E VINTE E DOIS/CINCO MIL E CINQUENTA AVOS INDIVISOS, correspondentes às parcelas 
números dois mil oitocentos e sete e dois mil setecentos e noventa, do PRÉDIO RUSTICO, com a área de cinco mil e cinquenta 
metros quadrados, composto de pinhal,  sito em CASAL  DO SAPO, freguesia da Quinta do Conde, concelho do Sesimbra, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM, da referida 
freguesia, onde se mostra registada a aquisição a favor de António Xavier de Lima, no estado de solteiro, posteriormente casado com 
Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação dois, de 
quinze de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito, e inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o artigo 87 da secção AB, 
com o valor patrimonial de €  22,88, sendo o correspondente à referida fracção indivisa de €  2,82, constando como titular do referido 
artigo matricial rústico os herdeiros de António Xavier de Lima entre outros. ________________________________________
____ 1. Que o referido direito, veio à posse do justificante, em data que não sabe precisar do ano de mil novecentos e noventa e 
quatro, por o haver adquirido, ainda no seu anterior estado de solteiro, por doação feita por seus pais ARTUR DA SILVA EUSÉBIO e 
mulher MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS DE ALMEIDA EUSÉBIO, no seu então estado de casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, posteriormente divorciados, ele actualmente já falecido.______________________________________________
____ 2. Que, os pais do justificante, ARTUR DA SILVA EUSÉBIO e mulher MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS DE ALMEIDA EUSÉBIO, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Alberto Osório de Castro, nº 7, 1º Esq., Lisboa, posteriormente 
divorciados, e ele actualmente falecido, adquiriram o mesmo direito em cinco de Junho de mil novecentos e setenta e oito, a JOÃO DA 
SILVA e mulher JUDITE DA SILVA, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua Ângelo Dias, “Vivenda Judite”, 
nº 26, 1º, Murtal, S. Pedro do Estoril, então pelo preço de cento e oitenta mil escudos, por contrato-promessa, com tradição da posse. ___
____ 3. Que presume que os identificados JOÃO DA SILVA e mulher JUDITE DA SILVA, adquiriram o mesmo direito a António 
Xavier de Lima, ao tempo solteiro, maior, em data que não sabem precisar mas que certamente é muito anterior a cinco de Junho de 
mil novecentos e setenta e oito._________________________________________________________________________
____ 4. A posse do referido direito pelo justificante, em regime de compropriedade com os demais comproprietários do identificado 
prédio, sempre foi, desde o seu início, caracterizada pela boa-fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, e, por durar há 
mais de vinte anos, invocou a aquisição do referido direito, como bem próprio, por usucapião._________________________
____ 5. As transmissões operadas por via contratual nunca foram levadas a registo, sendo hoje impossível obter parte da documentação 
necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede fiscal e registal, já se encontra falecido.______
____ 6. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, ele justificante se encontra na posse e fruição do dito 
direito, na sua totalidade, em nome próprio há mais de vinte anos, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, tendo usufruído 
dele, suportando todos os encargos respeitantes à sua quota-parte na compropriedade, nomeadamente, impostos e quotas pagas à 
Comissão de Administração da AUGI 43 do CASAL DO SAPO, gozando assim todas as utilidades por eles proporcionadas, em regime 
de compropriedade, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo reconhecidos como donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé, 
por ignorar lesar o direito alheio, de uma forma pacífica, ininterrupta e sem violência, à vista e com o conhecimento de toda a gente 
e sem oposição de ninguém,___________________________________________________________________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocou a aquisição do 
referido direito por usucapião._______________________________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontra impossibilitado de comprovar o seu direito de propriedade pelos meios 
extrajudiciais normais. ______________________________________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL._________________________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório 
sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos dezassete de Maio de dois mil e 
dezoito. ________________________________________________________________________________________
_____ A Notária, _________________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 325
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Jogos dA PrimAverA 2018 reAlizArAm-se 
nA AmorA
A Região de Setúbal do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português, celebrou no passado dia 28 de abril o patrono 
mundial do Escutismo, São Jorge, com os tradicionais Jogos da Primavera.

que “a atividade contou com escuteiros 
de todos os 46 agrupamentos do CNE da 
região de Setúbal (é uma atividade regio-
nal) e um grupo de Escoteiros da AEP de 
Azeitão”.

Ana Margarida Chagas acrescentou 
que os Jogos da Primavera costumam 
rodar todos os anos entre as zonas de 
Setúbal/Montijo, Barreiro e Almada. 
Este ano coube à zona de Almada, mas 
para “variar estabelecemos o contacto 
à Câmara Municipal do Seixal que nos 
encaminhou para o Parque do Serrano na 
Amora, dadas as condições logísticas do 
mesmo”.

Chefe Regional do CNE para a Região 
de Setúbal falou-nos ainda da importân-
cia deste convívio: “esta atividade reveste-
-se de particular importância dado que 
é a atividade regional anual que reúne, 
em jogos, todos os escuteiros da região 
de Setúbal. É a grande Festa da Região. 
Onde nos encontramos, partilhamos 
experiências e revemos os amigos. É vivi-
da em grande ambiente escutista. Ter-
minando, normalmente, com celebração 
Eucarística presidida pelo Reverendís-
simo Bispo de Setúbal, que se junta à 
Região para celebrar”.

João Domingues
Fotos: Armando Pardal Monteiro

do também em ambiente de grande união 
com a celebração Eucarística, presidida 
pelo Reverendíssimo Bispo de Setúbal 
Dom José Ornelas Carvalho, contando 
com a presença do Assistente Regional, 
Padre Francisco Mendes, e outros tantos 
párocos e assistentes. 

O “Comércio” falou com Ana Mar-
garida Chagas, Chefe Regional do CNE 
para a Região de Setúbal, que nos contou 

Este ano a grande festa da Região ocor-
reu no Parque do Serrado, na Amora, que 
contou com a presença de cerca de 3700 
Escuteiros, que sob o mote "O futuro és 
tu!". Passaram o dia em grande animação 
jogando à volta das seis áreas educativas 
no CNE: o físico, o afetivo, o carácter, 
o espiritual, o intelectual e o social. O 
encontro teve ainda um festival da canção 
escutista ao final da tarde, tendo termina-
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